Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Administrator danych
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Dominikański 6. Może Pani/Pan się skontaktować
z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w następujący sposób:
- listownie pisząc na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
- mailowo przez e-mail: marta.lomnicka@wcrs.wroclaw.pl
- bezpośrednio: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora,
pok. nr 29, tel. 71 77 24 948.
2. Inspektor Ochrony Danych
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych. Jest to
osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu
praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl
3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:
1) związanych z realizacją konkursu fotograficznego „Dziadkowie i wnuki. Międzypokoleniowa historia”, którego organizatorem jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego –
Wrocławskie Centrum Seniora do:
- stworzenia listy Zwycięscy i laureatów konkursu (imię, nazwisko, adres mailowy, telefon),
- wypisania dyplomów dla uczestników i laureatów konkursu (imię, nazwisko)
- przesyłanie drogą mailową materiałów informacyjnych i promocyjnych Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskiego Centrum Seniora i Partnerów Wrocławskiej Karty
Seniora,
- przesyłanie informacji na temat nieodpłatnych i odpłatnych wydarzeń (newsletter, biuletyn
itp.),
- prowadzenia zapisów na wydarzenia, szkolenia, warsztaty i inne, ich odwoływania drogą
telefoniczną i mailową,
2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania (pisma skarg i wnioski) drogą mailową i telefoniczną.
4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody,
którą może Pani/Pan wycofać dowolnym momencie.
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane zawarte w:
- formularzu zgłoszenia do konkursu „Dziadkowie i wnuki. Międzypokoleniowa historia”
- bazie teleadresowej skrzynki pocztowej karta.seniora@wcrs.wroclaw.pl
- listach uczestników i laureatów konkursu, zapisów i listach obecności na realizowane
zajęcia/wydarzenia, tworzonych i przechowywanych w postaci wydruków i plików
elektronicznych przechowywanych w systemie informatycznym Wrocławskiego Centrum
Rozwoju Społecznego.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:
- pracownikom Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego - Wrocławskiego Centrum
Seniora w zakresie niezbędnym do realizacji.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo do wycofania zgody,







prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te
dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pana/Pani dane do
innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych przez Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego
Miejscowość, data i podpis
…………………………………………………………

